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JAVASLATOK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot,  

– állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1.  hangsúlyozza az Európai Unió alapját képező, az EUSZ 2. cikkében rögzített közös 

értékeket; 

2.  hangsúlyozza, hogy az Unió alapját közös elvek és értékek – az emberi méltóság 

tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az 

emberi jogoknak, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben 

tartása – képezik; véleménye szerint az uniós intézményeknek és testületeknek, 

valamint a tagállamoknak folyamatosan és ténylegesen, példamutató módon 

teljesíteniük kell kötelezettségeiket, továbbá el kell mozdulniuk a konszenzus és egy 

olyan közös kultúra irányába, amelyben a jogállamiság minden érintett szereplő által 

egységesen alkalmazandó egyetemes értéknek számít a 28 tagállamban és az uniós 

intézményekben egyaránt; 

3.  véleménye szerint a jogállamiság tiszteletben tartása az alapvető jogok védelmének 

egyik előfeltétele, és különösen fontos az Unióban, ahol egyúttal a Szerződésekből és a 

nemzetközi jogból fakadó valamennyi jog és kötelezettség tiszteletben tartásának egyik 

előfeltétele is; 

4.  meggyőződése szerint az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének következtetései és 

véleményei, valamint az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata megfelelő 

alapot jelent az EUSZ 2. cikkének, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában 

rögzített jogok terjedelmének értelmezéséhez; 

5.  emlékeztet arra, hogy az EUSZ 6. cikkének (2) bekezdése kötelezi az Uniót, hogy 

csatlakozzon az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 

egyezményhez, és ezért felhív a nevezett egyezményhez való csatlakozásra; 

6.  megjegyzi, hogy a közelmúltban egyes tagállamokban bekövetkezett események 

rávilágítottak arra, hogy a jogállamiság és az alapvető értékek érvényre juttatásának 

kudarcát megfelelő megelőzés hiányában nem sikerül elhárítani, tekintettel a tagállamok 

között ebből fakadóan keletkező problémákra és az uniós intézmények gyors, hatékony 

válaszának elmaradására; 

7.  megítélése szerint az EUSZ 7. cikke szerinti eljárás továbbra is csak a végső eszköz, és 

potenciális lehetőségeit aligha lehet maradéktalanul kihasználni, mivel ehhez a Európai 

Tanácsban egyhangú döntésre volna szükség, aminek elérése nehéz; megjegyzi, hogy az 

Unió nem rendelkezik jogilag kötelező erejű mechanizmussal ahhoz, hogy rendszeresen 

átvilágítsa az uniós értékek és az alapvető jogok tagállamok és uniós intézmények általi 

tiszteletben tartását; 

8.  hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a Bizottság 2014-ben jogállamisági keretet 
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hozott létre1, az Általános Ügyek Tanácsában pedig a 2014 decemberében hozott 

döntésnek megfelelően éves párbeszéd indult a jogállamiságról; elvárja e két különböző 

jogállamisági mechanizmus közös nevezőre hozását annak érdekében, hogy az alapvető 

jogok és a demokratikus értékek tiszteletben tartásának valóban hatékony biztosítékai 

legyenek az egész Unióban; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy rendszeresen 

lássa el friss információkkal a Parlamentet ezekről a kérdésekről; nyomatékosan 

felszólít ugyanakkor minden uniós intézményt, hogy tevékenyen járuljon hozzá a 

szélesebb, integrált demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 

foglalkozó, minden tagállamra és uniós intézményre egyaránt alkalmazandó 

mechanizmus megteremtéséhez; javasolja ezért a demokráciáról, a jogállamiságról és az 

alapvető jogokról szóló paktum elfogadását a polgárok, a kormányok és az uniós 

intézmények részéről egyaránt, hogy azt mindenki a sajátjáénak tekinthesse;  

9.  véleménye szerint fontos a folyamatos párbeszéd előmozdítása, valamint az Unió és 

tagállamai közötti konszenzust erősítő munka, amelynek célja a demokrácia, a 

jogállamiság és az alapvető jogok előmozdítása és védelme a Szerződésekben és az 

Alapjogi Chartában rögzített közös értékek maradéktalanul átlátható és kézzelfogható 

módon történő megoltalmazása érdekében; meggyőződése, hogy a Szerződésekben és 

az Alapjogi Chartában rögzített alapvető jogok és értékek tekintetében szó sem lehet 

kompromisszumról; 

10.  hangsúlyozza, hogy az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek 

kulcsszerepet kell játszaniuk az EUSZ 2. cikkében rögzített közös uniós értékek 

érvényesítése tekintetében elért előrelépés mérésében, valamint ezen értékek 

tiszteletben tartásának ellenőrzésében; megjegyzi, hogy az Európai Parlament továbbra 

is kulcsfontosságú szerepet játszik a közös uniós konszenzus keretében a demokráciáról, 

a jogállamiságról és az alapvető jogokról folytatott, a társadalmainkban bekövetkező 

változásokat figyelembe vevő szükségszerű, folyamatos vita fenntartásában; véleménye 

szerint ezen értékek és elvek érvényre juttatását a Chartában garantált alapvető jogok 

tiszteletben tartásának hatékony ellenőrzésével is meg kell alapozni; 

11.  elismeri a civil társadalmi szervezetek által a demokratikus értékek, a jogállamiság és az 

alapvető jogok előmozdításában betöltött lényeges szerepet; 

– állásfoglalásra irányuló indítványának mellékletébe foglalja bele a következő 

ajánlásokat: 

12.  ajánlja a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok átfogó uniós 

mechanizmusának valamennyi érintett szereplő bevonásával történő létrehozását; úgy 

véli, hogy ez esetleg a Szerződés módosításával járhat, ami hosszú, de az Unió 

demokratikus elveinek védelmére irányuló közös erőfeszítések fényében szükséges 

eljárás, ugyanakkor azonban addig is létrehozható egy mechanizmus a jelenleg hatályos 

szerződések keretei között (például intézményközi megállapodással), feltéve, hogy egy 

ilyen mechanizmus az EUSZ 7. cikke szerinti eljárást nem veszélyezteti és azzal nem 

vetélkedik, hanem inkább kiegészíti azt és egyengeti előtte az utat; felszólít a 

tagállamok egyenlő kezelésére és arra, hogy pusztán politikai alapon ne szülessen 

                                                 
1  A Bizottság 2014. március 11-i, „A jogállamiság megerősítésére irányuló új uniós keret ” című közleménye 

(COM(2014)0158). 
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döntés; 

13.  rámutat, hogy mivel az Unió az általa kötött nemzetközi megállapodásokban 

rendelkezéseket ír elő az emberi jogok védelmének előmozdításáért, így saját magának 

is éppúgy biztosítania kell, hogy valamennyi intézménye és tagállama is megfeleljen a 

jogállamiságnak és tiszteletben tartsa az alapvető jogokat; 

14.  felszólít a különböző uniós intézményektől származó kezdeményezések 

összehangolására, és úgy véli, hogy rendszeresen kellene informális háromoldalú 

egyeztetéseket szervezni a koherens uniós megközelítés biztosítása, valamint az emberi 

jogok, a jogállamiság és a demokrácia teljes közmegegyezést élvező 

munkadefiníciójának kialakítása érdekében;  

15.  ajánlja paktum megkötését valamennyi érdekelt fél közötti, többéves strukturált 

párbeszéd részét képező éves „alapjogi szakpolitikai ciklus” megteremtése céljából; 

ajánlja ezzel összefüggésben, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 

tartsanak éves vitát a demokrácia tiszteletben tartásáról, a jogállamiságról és az emberi 

jogok helyzetéről az Unióban; véleménye szerint e vitát oly módon kellene 

megszervezni, hogy elérendő referenciaértékek és célok kerüljenek kitűzésre, valamint 

értékelési eszközök álljanak rendelkezésre a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető 

jogok tekintetében kialakult uniós konszenzuson belül évről évre bekövetkezett 

változások felméréséhez;   

16.  ajánlja az egész Unióra kiterjedő éves parlamenti vita megszervezését a demokráciáról, 

a jogállamiságról és az alapvető jogokról az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek, 

a Bizottság és a Tanács közötti többéves strukturált párbeszéd keretében, amely vitába 

bevonnák a civil társadalmat, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét és az Európai 

Tanácsot is; 

17.  ajánlja, hogy az egész Unióra kiterjedő parlamenti vita megszervezése oly módon 

történjen, hogy elérendő célok is kitűzésre kerülhessenek, valamint eszközök álljanak 

rendelkezésre az évről évre bekövetkező változások méréséhez, és emellett lehetőség 

legyen visszajelzésre a célok vagy ajánlások végrehajtásáról; ajánlja továbbá a 

vonatkozó eljárások felgyorsítását ilyen eszközök megteremtése érdekében, ezek 

ugyanis nemcsak az évente bekövetkező változások azonnali és hatékony nyomon 

követését teszik majd lehetővé, hanem biztosítani fogják a kötelezettségek valamennyi 

érdekelt fél általi  teljesítését; 

18.  alapvető fontosságúnak tartja, hogy a fent említett parlamenti vita nyomon követésének 

céljából minden évben lehetőség legyen állásfoglalási indítvány benyújtására plenáris 

ülésen; 

19.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a lehető legrövidebb időn belül foglalkozzon 

a Bíróság 2/13 sz. véleményében felvetett aggodalmakkal annak érdekében, hogy az 

Unió az EUSZ 6. cikkében rögzített kötelezettségének eleget téve csatlakozzon az 

emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez. 
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